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PARECER CCJ

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

 

PARECER Nº          /21 – CCJ

AO PROJETO

 

VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO QUE INCLUI OS ARTS. 3º-A, 3º-B, 3º-C, E
REVOGA O ART. 3º DA LEI Nº 5.548, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1984, QUE CONSOLIDA
DISPOSITIVOS RELATIVOS A INSTITUICAO DA PASSAGEM ESCOLAR NO MUNICIPIO DE
PORTO ALEGRE, INSTITUINDO OS PROCEDIMENTOS PARA A CONCESSAO E RENOVACAO DA
CARTEIRA DE PASSAGEM ESCOLAR DO TRANSPORTE COLETIVO POR ONIBUS DO MUNICIPIO
DE PORTO ALEGRE.

 

         Vem a esta Comissão, para parecer ao veto parcial ao Projeto de Lei do Executivo em epígrafe, que foi aprovado
em plenário em 14 de dezembro de 2020.

 

O referido PLE foi proposto pelo Executivo com a finalidade de alterar os procedimentos de emissão e renovação da
carteira de Passagem Escolar do serviço público de transporte coletivo por ônibus em Porto Alegre.  Denota-se a
meritória intenção do Poder Público de modernizar e descentralizar o processo de emissão da Carteira e permitir que
esta seja feita por unidade gerenciada pelo Poder Executivo.

 

Encaminhado para sansão, houve veto parcial aos artigos 1º e 5ª, por uma questão de conveniência administrativa
apontada pela Prefeitura. 
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Alega o Prefeito que os referidos artigos tratam da assunção da emissão de carteiras escolares pelo poder público, por
meio da Equipe de Passagens Escolares e Isenções (EPEI), que atualmente, não teria como suportar a nova demanda.
Entende que a emissão de carteiras escolares pelo Executivo Municipal acarretaria na morosidade de emissão do TRI
Escolar, mostrando-se contrário ao interesse público.

 

 Nesse sentido, o fundamento do veto parcial apresentado pelo Prefeito reside na impossibilidade no momento de
implementação efetiva do disposto nos artigos 1º e 5º, o que, estaria em contrariedade ao interesse  público.

 

É o relatório.

 

Primeiramente, há de se observar que, conforme dispõe o Regimento Interno da Casa, compete à Comissão de
Constituição e Justiça a análise constitucional, legal e regimental das proposições submetidas ao processo legislativo da
Câmara Municipal de Porto Alegre. 

 

         O PLE em contento é meritório e deve ser enaltecido como um passo importante para atender à necessidade de
adequação à realidade de modernização e inovação tecnológica, que hoje nos permite criar mecanismos mais simples e
acessíveis para a prestação de serviço a consumidores e à população em geral.   

 

         Este relator entende que os artigos 1º e 5º vetados pelo Prefeito são importantes para atender à finalidade do PLE
de buscar a descentralização no processo da descentralização da emissão das Carteiras Escolares. 

 

O artigo 1º dispõe sobre a possibilidade da Carteira de Passagem Escolar, a critério do usuário, ser solicitada junto à
entidade representativa ou diretamente na infraestrutura de atendimento gerenciada pelo Município. Na mesma linha, o
artigo 5º, revoga artigo da Lei nº 5.548, de 28 de dezembro de 1984, que determina a necessidade de que as
cadernetas para compras de passagens escolares sejam confeccionadas e distribuídas preferencialmente pelos grêmios
estudantis das escolas.

 

No entanto, deve ser levada em consideração a informação trazida pela Prefeitura, que reconhece o mérito da
proposição, mas destaca que, no momento, seria inviável a implementação na prática do disposto nos artigos referidos
acima. 

 

Neste contexto, com fulcro no § 1º do artigo 77 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, compete ao Prefeito
vetar proposições quando este julgar, no seu todo ou em parte, contrário ao interesse público.
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Artigo 77: O projeto de lei, se aprovado, será enviado ao Prefeito, o qual em aquiescendo, o sancionará.

§ 1º Se o Prefeito julgar o projeto, no seu todo ou em parte, inconstitucional, inorgânico ou contrário ao interesse
público, vetá-lo-á total ou parcialmente, dentro de quinze dias úteis contados daquele em que o recebeu, devolvendo o
projeto ou a parte vetada ao Presidente da Câmara Municipal, dentro de quarenta e oito horas.

 

Diante do exposto, no que compete à CCJ, examinados os fundamentos de veto apresentados pelo Executivo e
considerando o princípio da supremacia do interesse público em promover, regulamentar e otimizar os serviços
prestados à população, manifesto pela manutenção do veto parcial.

 

Sala de Reuniões Virtual, 28 de março de 2021.

 

           Vereador Felipe Camozzato

                          Relator.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador(a) membro da
Comissão, em 30/03/2021, às 00:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, §
2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0219913 e o código CRC 85EB5FAF.

Referência: Processo nº 118.00163/2020-18 SEI nº 0219913
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 017/21 – CCJ contido no doc 0219913 (SEI nº 118.00163/2020-18 – Proc. nº
0277/20 - PLE nº 018), de autoria do vereador Felipe Camozzato, foi APROVADO durante Reunião Ordinária da
Comissão de Constituição e Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia  30 de março de 2021,
tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 02 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela manutenção do Veto Parcial. 

Vereador Felipe Camozzato – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Claudio Janta - Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereadora Comandante Nádia: FAVORÁVEL

Vereador Leonel Radde: CONTRÁRIO

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Pedro Ruas: CONTRÁRIO

Vereador Ramiro Rosário: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
30/03/2021, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida
Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal
de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0220015 e o código CRC 38CC8E78.

Referência: Processo nº 118.00163/2020-18 SEI nº 0220015
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